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چکیده
فـارس و خاورمیانـه،   در پی انقالب اسالمی و برآمدن نظام جمهوري اسالمی ایران بر فـراز خلـیج   

. الملـل وارد شـد  خارجی ایران و ساختار روابط بـین ها به پهنه سیاستاي از ایستارها و انگارهموج تازه
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خـارجی امـام خمینـی، در چـارچوب     بنـدي گفتمـان سیاسـت   امانه مفصـل برپایه فرضیه نگارندگان، س
ایـدئولوژي، نـاظر بـر اصـول و مـوازین      . پـذیر اسـت  وجهی ایدئولوژي، استراتژي و دیپلماسی تبیینسه
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مقدمه
زدن بـر مرزهـاي   شود که در پی پـل اي از سیاست تعریف میعنوان حوزهخارجی بهسیاست

هایی اشـاره  ها و کنشخارجی به تصمیمسیاست . الملل استدولت و محیط بین-میان یک ملت
المللـی  و دیگـر بـازیگران پهنـه بـین    ) یک دولت(رنده روابط میان بازیگر مستقل دارد که دربردا

دهـد کـه یـک دولـت تعـدیل      اي را نشان مـی خارجی شیوهسیاست ). Frankel, 1963: 1-3(است 
نمایـد را  هایی که مهم تلقی میبخشد و ارزشیابد، به منافع متمایل به جهان خارج اولویت میمی

انقالب اسـالمی ایـران، بـا کاربسـت رویکـردي      ). MacDonald et al., 2007: 1(سازد برجسته می
. خـارجی وارد نمـود  الملـل و سیاسـت   اي از ایسـتارها را بـه پهنـه روابـط بـین     انتقادي، مـوج تـازه  

. ا.قانون اساسی ج(مجموع اهداف سیاست خارجی ایران با بررسی قانون اساسی موارد زیر است 
نخست، سعادت انسان در کل جامعـه بشـري؛ دوم،   ): 100: 1382ملکی، و 31-25: 1383ایران، 

خـواهی و طـرد نظـام سـلطه در جهـان و حمایـت از       سـتیزي و عـدالت  استقالل کشور؛ سوم، ظلم
طلبانه مستضعفین؛ چهارم، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان، ائتالف و اتحـاد ملـل   مبارزه حق

دفــاع از حقــوق مســلمانان جهــان؛ پــنجم، نفــی هرگونــه مســلمان و وحــدت جهــان اســالم و نیــز
هـاي  پذیري و عدم تعهد در برابر قـدرت گري و سلطهکشی و نفی هرگونه سلطهستمگري و ستم

گر؛ ششم، طرد کامل استعمار و جلوگیري از نفوذ اجانب و حفظ تمامیت ارضـی و نفـی و   سلطه
ابع طبیعی کشور، فرهنگ و ارتـش گـردد؛   هایی که موجب سلطه بیگانگان بر مناجتناب از پیمان

. هاعهد در معاهدهآمیز متقابل با دول غیرمحارب و هشتم، صداقت و وفاي بههفتم، روابط صلح
خارجی ایران پس از انقالب، رهـاورد برخـورد محـیط آرمـانی نظـام بـا واقعیـات        سیاست

داده اي پـیش دون داشتن نسخهاین نظام ب. الملل بوده استاي و نظام بینموجود درونی، منطقه
رو، در واکـاوي مبـانی و   نوشـتار پـیش  . رودشده و پیش میو در بستري از آزمون و خطا زاده

تـرین نقـش را بـراي رهبـر و     خـارجی جمهـوري اسـالمی، برجسـته    یابی سیاسـت مبادي ساخت
بـراي درك و  بنیانگذار این نظام، امام خمینی، قایل و در پی آن است تـا چـارچوبی تبیینـی را   

ایـن موضـوع   . دسـت بدهـد  خارجی ایشـان بـه  تحلیل مبادي نظري و انضمامی گفتمان سیاست 
کنـد، کـه زمینـه درك    خـارجی ایشـان طراحـی مـی    تنها بستري براي شناخت و فهم سیاست نه

به بـاور  . آوردخارجی ایران پس از انقالب را نیز فراهم میهاي سیاست و روابط بنديصورت
گانه ایدئولوژي، استراتژي خارجی امام خمینی، در چارچوب سهان، گفتمان سیاست نویسندگ

عنـوان رهبـر فرهمنـد انقالبـی     خمینـی بـه  بر این مبنا، امـام . پذیر استبنديو دیپلماسی صورت
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اعتقادي، ناگزیر بـوده تـا بیشـینه تـالش خـود را مصـروف       - دار بازیابی بنیادهاي اسالمیداعیه
ایشان بیش از هرچیز رهبري ساختارشـکن علیـه نظـام و روابـط قـدرت      . بنمایدتبیین این کیان

انقالبی - ساز در راستاي برآوردن ایده و گفتمان اسالمیموجود، و ایدئولوگی موسس و نظام
در کنار ایـن بخـش، بنیانگـذار انقـالب اسـالمی بـه دو پهنـه        . نوپاي انقالب اسالمی بوده است

توجه ایشان به حوزه راهبردي، بیش از هرچیـز از  . اندز توجه داشتهاستراتژیک و دیپلماتیک نی
گیـرد و  ویـژه لـزوم مـدیریت جنـگ سرچشـمه مـی      هاي پس از انقالب اسـالمی و بـه  بایستگی

رویکردشان بـه حـوزه دیپلماتیـک نیـز متـأثر از پـذیرش اصـول اولیـه مثبـت موجـود در نظـام            
ویـژه کشـورهاي   بـا بـازیگران ایـن نظـام، بـه     الملـل، در راسـتاي برقـراري ارتبـاط سـازنده     بین

.خواه استمستضعف، اسالمی، غیرمتعهد و آزادي

خمینیخارجی امامساختار تبیینی گفتمان سیاست) 1(شکل 

خـارجی، الزامـات و نتـایجی را فـراهم آورده     خمینی به پهنه سیاسـت این نوع نگاه ویژه امام
انقالبی -هاي استوار بر اسالم انتقاديایشان ناظر بر کنشبرآیندهاي ایدئولوژیک گفتمان . است

هـاي اسـتوار بـر محاسـبات     اسـتراتژي کـنش  . گرایـی اسـت  گرایی و آرمـان داد آن مکتبو برون
اي بـراي فهـم وجـوه    بنـدي کـرده و زمینـه   افـزاري را صـورت  هـاي سـخت  پایـه و سیاسـت  امنیت

آورد تـالش ایشـان بـراي    دیپلماسـی ره . آوردگرا را در گفتمـان امـام فـراهم مـی    عمل-گراواقع
شـده  هـاي اسـتوار بـر الگوهـاي پذیرفتـه     الملل با کاربست کنشارتباط مثبت و سازنده با نظام بین

خـارجی ایشـان بـه   نوگرایی را در گفتمان سیاسـت  -گراییوگو و مذاکره بوده و مصلحتگفت
.گذاردنمایش می
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خمینیخارجی امامدادهاي گفتمان سیاستبرون) 2(شکل 

توان عرضه داشت که تاکنون پژوهشـی کـه سـطوح و    در بررسی پیشینه و ادبیات پژوهش می
در حقیقـت ایـن   . ابعاد مطرح شده در این مقاله را در کناکنش با یکدیگر ببیند ارائه نشـده اسـت  

تـرین  تـرین و نزدیـک  با این حال، در دنباله برخی از برجسته. پژوهش به دنبال توسعه نظري است
هـاي موجـود، در چـارچوب و نسـبت بـا مناسـبات نظـري و انضـمامی جسـتار پـیش رو           پژوهش

.آیدمی
ینـی امـام خم یـدگاه الملـل از د ینو روابط بـ یخارجیاستس، )1387(ی، علیرکی،بیداستان

هـا و  خـارجی ایـران، سـازمان   در این اثر به اصول، مبانی و تشکیالت اجرایـی در سیاسـت  .)س(
المللـی و روابـط خـارجی ملـل     المللی، حقوق بشر، خلع سالح عمـومی و صـلح بـین   نهادهاي بین

در ایـن کتـاب بـیش از    .اسالمی از دیدگاه رهبر فقید جمهوري اسالمی ایران پرداخته شده است
ايخارجی امام خمینی عموماً از زاویـه پردازي مدنظر بوده و گفتمان سیاست پردازي، دادهنظریه

.شودمحور تبیین میهویت
. »خـارجی پیرامون امنیـت ملـی و سیاسـت   ) ره(گفتمان امام خمینی«، )1391(، حسن،روحانی
ی یعنــی حــوزه خــارجیاســتو سیملــیــت امنیرامــونپینــیامــام خمینظــم گفتمــانایــن نوشــتار
گفتمـان  يبنـد که صـورت دهدیمقاله نشان مینا. را در کانون توجه قرار داده استاستراتژیک

بـوده و باواسـطه   يمثابـه دال مرکـز  بـه یاسـالم گـري یـاء بـه اح يمـؤد خمینی در این زمینـه امام
و تعامــل هدفمنــد و محــوریفــهو دفــاع وظیمهــم بازدارنــدگیاربــه دو عنصــر بســیــیگراعــزت
شناســی و آیــد نگارنــده بیشــتر بــه هســتی بــه نظــر مــی. شــودمــیمــرتبط هــانمندانــه بــا جعــزت

.ویژه در حوزه راهبردي نظر داشته استسی اندیشه سیاست خارجی امام بهبروندادشنا
ريجمهوجیرخاسیاستيهـــایژگـــیویبررســـ، )1390(، تیداسادي هاد ومحمر، خودر

ایــــــن مجموعــــــه . مستضعفمللاز عفادبرتاکیدبا) ره(خمینی ممااهیدگااز دانیراسالمیا
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مام خمینی با تأکید بر مسأله عدالت و دفاع از ملل مقاالت به بررسی سیاست خارجی از دیدگاه ا
هـاي یـک سیاسـت خـارجی موفـق از نظـر امـام خمینـی و بررسـی          ویژگی. پردازدمستضعف می
خـارجی قـرار گیـرد    هاي دستگاه دیپلماسی و سیاستریزيبایست در صدر برنامهاهدافی که می
. هاي این اثر استاز دیگر مولفه

در این نوشـتار  ).ره(ینی امام خمیشهقدرت اسالم و جنگ نرم در اند، )1392(گروه مولفان، 
هـاي  تبیین اندیشه و سیره امام خمینی در موضوع قدرت دینی و طرحبهسه بخش و دوازده فصل 

ایـن  . پـردازد مـی هـاي دشـمنان و حفـظ نظـام اسـالمی      هاي مقابله با توطئهجنگ نرم دشمن و راه
ی وایدئولوژیک سیاست و روابـط خـارجی ایـران در گفتمـان امـام      نوشتار معطوف به مبانی هویت

.خمینی است
Mortazavi Emami, Seyyed Ali, Seyed Javad Emamjomehzadeh, Hosein Harsij, and

Hosein Masoudnia, (2014), “Islamic Republic of Iran's Soft Power based on Quranic
Teachings and Imam Khomeini's Discourse”, Erudite Journal of Social Science Research
(EJSSR), Vol. 2(1), pp. 18-26.

از دید نگارندگان این اثر، قدرت نرم جمهـوري اسـالمی ایـران مولفـه اصـلی بقـاي نظـام در        
شــود و ســاالري دینــی مطــرح مــیقــدرت نرمــی کــه در نظریــه مــردم. المللــی اســتعرصــه بــین

هـاي  سلطه درونی، رد سلطه بیرونی، استقالل خواهی و وابستگی بـه ارزش هایی مانند رد شاخص
هاي قرآن، هنجارهاي بنیادین، مبناي این قدرت نرم از آموزه. گیردمیشهادت و عدالت را دربر

در ایـن پـژوهش، منـابع قـدرت نـرم جمهـوري       . گیـرد قدرت خالقی، قدرت نرم الهی ریشه مـی 
هـاي قرآنـی، گفتمـان امـام     ن مولفه بقاي نظام در سه بخش آمـوزه تریعنوان مهماسالمی ایران به

. شوندخمینی و مردمساالري دینی واکاوي می
Maloney, Suzanne, (2015), Iran's Political Economy since the Revolution,

Cambridge: Cambridge University Press.

هاي اقتصاد سیاسـی در  ستراتژیک و مولفهانداز ادر طول چند دهه پس از انقالب ایران، چشم
اند که براینـدهاي  بر این مبنا، پژوهشگران در پی این بوده. خاورمیانه تغییراتی اساسی کرده است

نگارنده در این اثـر دیـدگاهی جـامع بـه اقتصـاد سیاسـی ایـران از انقـالب         . آن را واکاوي نمایند
نی، مطرح و نوعی بررسی مفصل از اقتصاد سیاسی ویژه مبانی برآمده از اندیشه امام خمیبه1979

. گرددخارجی و دیپلماسی این کشور ارائه میعنوان عنصر مقوم سیاستایران به
Adib-Moghaddam, Arshin, (2014), A Critical Introduction to Khomeini, Cambridge:

Cambridge University Press.

یـد کـه امـام خمینـی  بنیانگـذار انقـالب ایـران و یکـی از         نمانگارنده در این کتـاب بیـان مـی   
عنـوان یـک نیـروي    وجود امام خمینی انقالب ایران را به. هاي برانگیزاننده سده بیستم استچهره
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هـاي  ایـن اثـر عمـوم جنبـه    . پیشگام در سیاست خاورمیانه و احیـاي اسـالمی مطـرح کـرده اسـت     
مـدار،  عنـوان یـک سیاسـت   رسـی زنـدگی وي بـه   زندگی امام خمینـی را مـدنظر قـرار داده بـه بر    

پایــه و رهبــر معنــوي فیلســوف، واضــع سیاســت خــارجی خاصــه در بعــد ایــدئولوژیک و هویــت
.پردازدمی

Mavani, Hamid, (2013), Religious Authority and Political Thought in Twelver
Shi'ism: From Ali to Post-Khomeini (Routledge Studies in Political Islam), New York:
Routledge.

نگارنده بر ایران و لبنان تمرکز داشـته  . این کتاب نگاهی به مذهب تشیع و اقتدار سیاسی دارد
در ایـن اثـر   . و اثر خود را با توجه به گفتمان امـام خمینـی دربـاره دولـت اسـالمی نگاشـته اسـت       

هاي سنتی تـا دینـی،   در تشیع از دیدگاه) امامت(مباحث نظري گوناگونی درباره دکترین رهبري 
هـاي مـذهبی و ایـدئولوژیک سـازنده     ایـن بحـث نظـري، مولفـه    . اندفلسفی و عرفانی مطرح شده

. کندالملل آن را بیان میخارجی و روابط بیندولت اسالمی و سیاست
Mousavian, Hossein and Shahir Shahidsaless, (2014), Iran and The United States: An

Insider's View on the Failed Past and the Road to Peace, New York: Bloomsbury
Academic.

روابـط موجـود   . پـردازد متحـده مـی  هاي نزاع میان ایران و ایـاالت این کتاب به بررسی ریشه
ر را هاي متفاوت نسبت بـه ایـن مسـأله بخـش اصـلی ایـن اثـ       میان ایران و ایاالت متحده و دیدگاه

عنوان ایدئولوگ انقالب اسـالمی بسـیار   هاي امام خمینی بهدر این زمینه به دیدگاه. دهدشکل می
هاي ایـدئولوژیک، اسـتراتژیک و   جستار یاد شده همچنین به بسترها و مولفه. شودارجاع داده می

.پردازددیپلماتیک موثر در همگرایی و واگرایی روابط میان این دو دولت می
Razani, Ehsan and Nor Azizan Idris, (2013), “Iran’s China Policy at the Time of

Ayatollah Khomeini’s Leadership: From Distrust to Partnership”, International Journal
of Management and Humanity Sciences, Vol., 2 (8), 733-740.

سیاست ایران نسبت به چین در طول دوران رهبـري  این مقاله در نظر دارد به بررسی پیشرفت 
تـرین  نمایند تا بـر مهـم  گراي تالش مینگارندگان با استفاده از رویکرد واقع. امام خمینی بپردازد

مند موثر در تحول سیاست خارجی ایران نسبت بـه چـین در طـول یـک     هاي داخلی و نظاممولفه
د که نگاه و رویکرد رهبران ایرانی دربرابـر چـین   این مقاله بیان دار. دهه جنگ سرد تمرکز کنند

دو مرحله دارد که از بدگمانی در دهه نخست پس از انقالب اسالمی بـه مشـارکت نسـبتاً خـوبی     
) ویژه در حـوزه اقتصـادي  به(در دوران جنگ رسیده؛ این امر تابعی از الزامات استراتژیک ایران 

.تهاي ضدغربی آن تصویر شده اسو مبتنی بر داده
Martin, Vanessa, (2007), Creating An Islamic State: Khomeini and the Making of a

New Iran, First published: 2000, New York: I. B. Tauris.
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هـاي ایـدئولوژیک دولـت اسـالمی را از     نوشته ونسا مارتین از نخستین آثاري است که ریشـه 
مارتین هدف از نگارش این کتاب را نمایـان سـاختن   . یدنماواکاوي می) ره(دیدگاه امام خمینی 

هـاي  هـاي ایشـان بـر انگـاره    و تأثیرگـذاري دیـدگاه  ) ره(پیشینه روشنفکرانه دیدگاه امام خمینـی  
.  نمایدخصوص در حوزه ایدئولوژیک بیان میالمللی بهگوناگون، در دو عرصه درونی و بین

Rakel, Eva Patricia, (2008), the Iranian political Elite, State and Society Relations
and Foreign Relations since the Islamic Revolution, University of Amsterdam, Faculty
of Social and Behavioural Sciences.

پوشـی  توان بـا چشـم  هاي درونی ایران را نمیترین بحث این کتاب این است که سیاستمهم
الملل درك کرد در حالی که فهم سیاست خارجی جمهوري اسـالمی ایـران بـدون    بیناز روابط 

پذیر نیسـت و ایـن   ویژه در حوزه رهبري عالی آن، امکاننظر گرفتن سطوح درونی کشور، بهدر
.دو به هم وابسته هستند

خمینیخارجی اماممبانی ایدئولوژیک گفتمان سیاست
الملـل  ینی رویدادي بود که اسالم را دسـتور کـار نظـام بـین    رهبري امام خمانقالب اسالمی به

قرار داد؛ امري که از آن هنگام در غرب ترس از هرگونه کنش سیاسی اسـتوار بـر اسـالم را القـا     
اسالم به سرچشمه مسـلم اقتـدار بـراي مسـلمانان سراسـر جهـان و       1970کرد؛ با این حال از دهه 

ایدئولوژي اسالمی از چنـد  ). Berger, 2010: 1-5(است هاي اسالمی تبدیل شده طور دولتهمین
گذارد؛ نخست، ایـن ایـدئولوژي نقشـی بسـیار     خارجی جمهوري اسالمی تأثیر میراه بر سیاست

دوم، از راه تعیـین هویـت و نقـش    . کندمهم در تعیین و تعریف هویت و نقش ملی ایران بازي می
سـوم،  . دهـد کند و به آن شکل مـی تعریف میملی جمهوري اسالمی، منافع و اهداف ملی آن را

ها و اشارات محیط خـارجی و سـایر   ها، پیامآورد که واقعیتچارچوب فکري خاص را پدید می
چهـارم، تعیـین مراحـل اصـلی تحـول      . شـود کشورها در چـارچوب آن معنـا، تفسـیر و تعبیـر مـی     

نـده جهـان ارائـه    سیاسـی، تصـویري خـاص از وضـعیت حـال و آی     -تاریخی و تکامـل اجتمـاعی  
پـنجم، ایـدئولوژي اسـالمی، یـک نظـام      . کنـد انداز معینی براي کشور ترسیم مـی دهد و چشممی

هـا، اقـدامات و رفتارهـاي جمهـوري     اخالقی و ارزشی خاص را بـراي داوري در مـورد سیاسـت   
در گفتمـان امـام خمینـی،    ). 92-90: ب1389دهقـانی،  (آورد اسالمی و سایر کشورها پدیـد مـی  

گـردد و بـا   عنوان یک منبع اعتباربخش جدید بـراي تغییـرات مثبـت تعریـف مـی     م سیاسی بهاسال
عنـوان مکتبـی فراتـر از دیـن و     ایشـان بـه اسـالم بـه    . تزیین شده اسـت » اسالم راه حل است«شعار 

داننـد  را متفاوت با سکوالریسم دولتی موجود در کشورهاي اسالمی مـی نگرند و آن عبادات می
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منطــق چیــره در ســاختار ایــن گفتمــان، ســاختاري دو وجهــی از  ). 250-249: 1381احتشــامی، (
نماید که در آن مبانی ایدئولوژیک و منافع ملی، هرچند بـا جایگـاه   اندیشه و کنش را فراوري می

کند و موجب تغییـر در  هویت با گذشت زمان تغییر می. گیرندمتفاوت، در کنار یکدیگر قرار می
گیري منـافع دولـت، عامـل بسـیار مهمـی در      فهم چگونگی شکل. شودها میتمنافع و رفتار دول

). 306: 1383پور، قهرمان(الملل است درك بسیاري از مسائل روابط بین
هـاي اسـتوار بـر اسـالم     خـارجی امـام خمینـی نـاظر بـر کـنش      ایدئولوژي در گفتمان سیاست

ــادي ــان  -انتق ــده از بنی ــی و برآم ــان انقالب ــاي جه ــی، ه ــناختبین ــان ش ــانه، انس ــناختی و شناس ش
هـا و  بنـدي گفتمـان خـود را در گـزاره    دادهـاي ایـن صـورت   بـرون . شناسانه خـاص اسـت  فرجام
مرکـزي گفتمـان   نشـانه . دهـد گرایانـه نشـان مـی   گرایانه و وظیفهگرایانه، آرمانهاي مکتبکنش

ز دیگــر نشــانگان ا. ســازدزدایــی مــیایــدئولوژیک امــام خمینــی را استکبارســتیزي و استضــعاف
؛ صـدور  )عـدم تعهـد  (هـاي نـه شـرقی، نـه غربـی      توان از انگـاره ایدئولوژیک برجسته آن نیز می

اسالمی؛ سیاست نگـاه  ) امت واحده(انقالب؛ اسالم سیاسی؛ اسالم ناب محمدي؛ انترناسیونالیسم 
با غـرب  ؛ دگرسازي)داراالسالم و دارالکفر(به شرق؛ باور به مرزکشی میان خودي و غیرخودي 

گرایـی و بـاور بـه نصـرت     سـازي بـا اسـراییل؛ معنویـت    ویژه آمریکا؛ مسأله فلسطین و غیریتو به
بخش؛ باور بـه تهـاجم   هاي اسالمی و آزاديستیزي؛ پشتیبانی از جنبشخواهی؛ ستمالهی؛ عدالت

.نام برد... مداري وفرهنگی؛ عزت

خمینیخارجی امام گفتمان سیاستبندي نشانگان ایدئولوژیک درسامانه مفصل) 3(شکل 
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مستضعف-دوگانه مستکبر
نخسـتین و منفـورترین   . پـاي متحـدان بـه دشـمنان نیـز توجـه دارد      طور کلی امام خمینی همبه

در . پـس از آن صـدام حسـین و اسـراییل قـرار داشـت      . دشمن، شیطان بزرگ، ایاالت متحده بود
همـه مسـلمانان جهـان و پـس از آن ملـل و      (فین بینی امام خمینی متحـدان واقعـی، مستضـع   جهان

خمینـی  ساختار نظام نوین ایرانی بر مبناي گفتمان امـام . هستند) خواههاي اسالمی وآزاديجنبش
گونـه  توان بر مبناي این میـراث ایـن  خارجی ایران را میماهیت تکامل سیاست. ساخته شده است

م خمینی در بنا نهادن و تثبیت دولتی نـو بـر مبنـاي    یکم، اما): Mozaffari, 1999: 12-13(بیان کرد 
دوم، دولـت در نظریـه امـام خمینـی دولتـی نیسـت کـه مبتنـی بـر          . فقیـه موفـق بـود   اصل والیـت  

تنهـا نخسـتین گـام در جهـت دسـتیابی بـه       ) ایران(از نظر ایشان دولت . قلمروگرایی و ملیت باشد
یاسی است که همـه مسـلمانان جهـان را    امت موجودیتی س. شودخوانده میامتچیزي است که  

اي نوعی نفوذناپذیري وجود دارد کـه  المللی و منطقهسوم، در ارتباط با محیط بین. گیرددربر می
. گـردد هاي مخالف داخلی و خـارجی بیـان مـی   ناپذیر در برابر قدرتصورت جایگاهی سازشبه

ذیر اسـت پـنجم، بایـد همـه     ناپـ سازي میان اسالم و غـرب اجتنـاب  چهارم، دگرسازي وخصومت
از دیـد  . کار برد تا به هدف غایی که برپایی نظام جهان اسالمی اسـت دسـت یافـت   ها را بهروش

،1378امـام، صـحیفه (سیس یک حکومت عـدل اسـالمى اسـت   أتهمانا هدف نهایى امام خمینی 
).512: 4ج

لکـه براینـد تـاریخ ایـران،     خمینی یک ایدئولوژي صرفاً اسـالمی نیسـت، ب  ایدئولوژي اسالمی امام
بینی امام خمینی استوار بـر جنـگ قـدرت    جهان. سومی و ایرانی استهاي جهانشرایط و دیگر انگاره

از دیـد امـام   ). Martin, 2003: 106-107و Abedin, 2010: 34(میان مستضعفین و مستکبرین بوده اسـت  
در ایـن آورد، جبهـه اسـتکبار    . سـت خمینی، جهان صحنه نبـرد همـواره دو جبهـه حـق و باطـل بـوده ا      

کـردن بنیادهـاي اعتقـادي مـردم جهـان آنـان را در زیـر سـلطه خـویش          کوشد تا بـا سسـت  همواره می
درآورد، اما پیروزي پایانی با جبهه مستضعفین است و خداوند وعده داده که آنـان را وارثـان خـود بـر     

یفـه رهبـري مستضـعفین جهـان را بـر      در دوره کنونی نیز جمهـوري اسـالمی وظ  . روي زمین قرار دهد
خداوند تعـالى بـر مـا منـت نهـاد و رژیـم اسـتکبار را بـا دسـت توانـاى خـود کـه قـدرت              «: دوش دارد

صـحیفه (»هـاى مستضـعف نمـود   مستضعفین است در هم پیچید و ملت عظیم ما را ائمه و پیشواى ملت
در - تضـعف در مقابـل مسـتکبر   نهضـت مس - باید این نهضـت در تمـام عـالم   «). 452: 6ج،1378امام،

وعـده  ..].باشـد [هاى مستضعف ایران، مبدأ، و نقطه اول و الگو براى همه ملت. تمام عالم گسترده شود
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هـا امـام   گـذاریم کـه آن  فرماید که ما منت بـر مستضـعفین مـى   الهى که مستضعفین را شامل است،  مى
وراثـت از مستضـعفین اسـت؛ مسـتکبرین     امامت حق مستضعفین اسـت،  . بشوند در دنیا، و وارث باشند

اندیشـه امـام خمینـی    ). 292: 7ج،1378امـام، صـحیفه (» غاصبند، مستکبرین باید از میدان خارج بشوند
هـا، برپایـه اصـول    هـا و واگرایـی  گرایـی هـا و هـم  ها و تقابـل پیوسته از تعاملهماي بهاستوار بر مجموعه

شـکنی  ساختارشـکنی و شـالوده  . هاي انقـالب اسـالمی اسـت   گرایانـه و ایسـتار  اسالم انقالبی و اصالح
بخـش ایـن گفتمـان    آورد درونی و بیرونی، در شمار عوامـل جـاذب و برتـري   هاي رقیب و همگفتمان

گـذار انقـالب، اسـتوار بـر خودآگـاهی مستضـعفان در نبـرد بـا         گفتمان سیاسـت خـارجی بنیـان   . است
ی بـراي پابرهنگـان، حکومـت اسـالمی و حـزب      آرزوي ایشان سـاختن حکـومت  . مستکبران جهان بود

اي از آورد خـوانش ویـژه  ایـن ایـدئولوژي کـه ره   ). Dodson and Dorraj, 2009: 78(مستضـعفان بـود   
سازي با نظـام اسـتکبار بـه رهبـري آمریکـا و کـارگزاران       شریعت اسالم بود، به دگرسازي و خصومت

بـط ایـران بـا کشـورهاي حـوزه خلـیج فـارس        در طـول دوران امـام خمینـی روا   . آن در منطقه انجامیـد 
هـاي سـلطنتی آنـان را کـه از دیـد ایشـان وابسـته بـه         گونه که امام خمینی همواره رژیمپرتنش بود، آن

,Latorre(کـرد  کشاندند، محکوم مـی آمریکا بوده و جمعیت مسلمان و شیعه خود را به استضفاف می

2006: 58.(

)عدم تعهد(نه شرقی، نه غربی 
امر که در منطق ایران انقالبی دقیقاً کدام کشورها در جرگه شرقی یا غربی بودند، عموماً این 

متحـده را شـیطان بـزرگ نامیـده    امـام خمینـی ایـاالت    . )Keddie, 1990: 6-7(آشکار نبوده است 
بینـی و ایـدئولوژي اسـالمی    تعهد و یـا سیاسـت نـه شـرقی نـه غربـی از مفـاهیم جهـان        عدم. است

خـارجی ایـران فهـم    هـا و اهـداف سیاسـت   فته و در چارچوب همین سیاست، نقشسرچشمه گر
خمینـی نمـود   این انگاره در گفتمان سیاسـی امـام   ).Kamrava and Dorraj, 2008: 96(شده است 

هـا بـرخالف ایـن    برنامه ما، در حکومت اسالمى مبنى بر توحید اسـت، و آن «: فراوانی یافته است
صـحیفه (» ها حرکـت کنـیم  توانیم با آنبنابراین ما در یک جهت نمى. ندعقیده و ایدئولوژى هست

اگر انحراف داشته باشیم، چه به چپ و چه به راست، چـه طـرف چـپ    «). 121: 5ج،1378امام،
که تعبیر به مغضوب علیهم شده است و چه طرف راست که تعبیر به ضالّین شده اسـت در مقابـل   

مـا  «.)513: 9، ج1378امام،صحیفه(» ر از این راه مستقیم رفتیممستقیم اگطریق مستقیم و صراط
بیـرون انـداختن   . متحده را از ایران بیـرون انـداختیم تـا حکومـت اسـالم را برقـرار نمـاییم       ایاالت
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دهنـده  شـعارهاى مـردم مـا نشـان    . مریکا بدین معنى نیست که شوروى جایگزین آن شودآدولت 
زدنـد نـه شـرقى، نـه غربـى،      یظـاهرات و مبارزاتشـان فریـاد مـ    آنـان در تمـام ت  . این حقیقت است
).158: 11، ج1378امام،صحیفه(» جمهورى اسالمى

، 12ج،1378امـام، صـحیفه (داننـد  االجرا میایشان این اصل را دو پهنه درونی و بیرونی الزم
جهان گرسنگان شعار نه شرقى و نه غربى ما، شعار اصولى انقالب اسالمى در «افزایند و می) 363

کننده سیاسـت واقعـى عـدم تعهـد کشـورهاى اسـالمى و کشـورهایى        و مستضعفین بوده و ترسیم
بخـش بشـریت   عنـوان تنهـا مکتـب نجـات    است که در آینده نزدیک و به یارى خدا اسـالم را بـه  

). 319، 20ج،1378امـام، صـحیفه (» اى هم از این سیاست عـدول نخواهـد شـد   پذیرند و ذرهمى
مان، منطـق اسـالم،   ما منطق«: انداین اصل را در راستاي قاعده شرعی نفی سبیل تبیین نمودهایشان 

).91، 4ج،1378امام،صحیفه(» این است که سلطه نباید از غیر بر شما باشد

اسالمی) امت واحده(انترناسیونالیسم 
رجی ایران پـس از  خاگیري وحدت اسالمی در سیاستها و عالیق فراوانی را براي پیانگیزه

گرایـی و  نخست، تأمین امنیت ملی از طریق ایجاد نظمی اسـتوار بـر هـم   . توان برشمردانقالب می
دوم، اســتفاده از راهبــرد اتحــاد و ائــتالف بــراي افــزایش قــدرت ملــی از طریــق  . اتحــاد سیاســی

یـدگاه سیاسـی،   از د. گرا در برابر تهدیدات امنیتی علیه جمهوري اسالمی ایرانسازي برونموازنه
سومین انگیزه و هدف از اتحاد و وحدت جهان اسالم، ایجاد یک بلوك و قطب قدرت اسـالمی  

چهـارم،  . هاي دیگر منافع جهان اسالم را تـأمین نمایـد  الملل است که مستقل از قطبدر نظام بین
کشورهاي تواند منافع مشترك ایران و دیگر اتحاد و وحدت جهان اسالم از نظر اقتصادي نیز می

در گفتمـان امـام خمینـی مسـلمانان امـت      ). 169-159: الف1389دهقانی، (اسالمی را تأمین کند 
. ها جعلـی و سـاخته دشـمنان خـارجی اسـالم اسـت      دهند که مرز میان آناي را تشکیل میواحده

شد و ایـن  گرایی افراطی و صرف مخالف بود چراکه باعث شکست جهان اسالم میایشان با ملی
هاي اسـالمی را تعیـین   هاي دولتباید مورد توجه باشد که منافع و اعتالي اسالم باید سیاستامر 

اسـالم یـک ملـت واحـده     «): 60: 1386و رمضانی، Hunter, 2010: 27(نماید، نه صرفاً منافع ملی 
انـد و همـه روى قواعـد اسـالمى     هاى یک شهر به هم نزدیکاست و ممالک اسالمى، مثل محله

و همه زیر پرچم توحیـد، متحدالکلمـه بـا کسـانى کـه بـرخالف       . که باهم متحد باشنداندموظف
امـام خمینـی مشـکالت ایـران و     ). 485: 10، ج1378امـام، صـحیفه (» اسالم هستند، مقابلـه کننـد  
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کننـد کـه قـدرت    ایشـان اظهـار مـی   . دهندویژه آمریکا، نسبت میها بهجهان اسالم را به ابرقدرت
بنـابراین  . عدالتی نهفته اسـت ی آن در یکپارچه کردن مسلمانان و حفظ آنان از بیاسالم در توانای

عنـوان تنهـا   همبستگی دینی، سیاسـی و فرهنگـی همـه مسـلمانان فقـط بـا تسـلیم اسـالم شـدن بـه          
رویکرد ایشان با بسیج مسلمانان مستضعف . سرچشمه اقتدار سیاسی و اخالقی قابل دستیابی است

هاي کارگزار غربی در سراسـر جهـان اسـالم    ها و سرنگون کردن رژیمدرتدر بیرون راندن ابرق
تـرین  عنـوان مهـم  ویـژه امپریالیسـم آمریکـا و اسـراییل، را بـه     ایشان امپریالیسم، به. گرددآغاز می

).Salamey and Othman, 2011: 200-201(دانند سوم میدشمن ایران، جهان اسالم و جهان

صدور انقالب
. بخشی به جوامـع مسـلمان جهـان دربـاره اصـول انقـالب ایـران اسـت        ب آگاهیصدور انقال

سیاسـت ) گـرا سـنت -ایدئولوژیک(گراي بومی هاي صدور انقالب از منظر گفتمان آرمانروش
-Downes, 2002: 27(شـود  گرایی تقسیم میگرایی و حمایتخارجی ایران به رویکردهاي نمونه

رشت نامحسوس و تدریجی مفهوم صدور انقالب اسـالمی بـاور   که گروه نخست به سبا این. )28
را شـد، آن طور کلی برانگیخته مـی داشتند، گرایش دوم که با مشخصه فراملی و جهانی انقالب به

از نظـر  . اسـت المللی پیشنهاد دادهریزي شده براي بازسازي نظام بینعنوان طرحی فعال و برنامهبه
هاي عنوان روند عموم انقالبي انقالب بود، صدور انقالب را باید بهها اسالم باور و ایدئولوژآن

,Bradleyو Sadeghi, 2008: 22-23(مثابه اصلی بـراي خودابقـایی در نظرگرفـت    فراملی دیگر به

گونـه  خـارجی ایـران ایـن   بندي گفتمان سیاستبا کانون قرار دادن این نشانه، صورت). 36 :2007
خـارجی ایـران پـس از    هـاي سیاسـت  یکـم، گفتمـان  ): 64-63: 1382تاجیک و دهقـانی،  (است 

بنـدي  دوم، صـورت . اندهاي گوناگون بودهگفتمانانقالب، همواره برآیند تجمیع و تخلیط خرده
/ حقیقـت، درون / خـارجی ایـران همـواره در جغرافیـاي مشـترك میـان واقعیـت       گفتمان سیاست

خـارجی ایـران عمومـاً در فراینـد     مـتن سیاسـت   سـوم،  . تهاجم صورت گرفته است/ برون، تدافع
چهـارم، مـتن   . هاي آن در هنگامه ایـن حـوادث نوشـته شـده اسـت     حوادث گشایش یافته و نقش

تـر بـر هیبـت و    هاي گوناگون داشته است و از ایـن رو بـیش  خارجی ایران همواره مولفهسیاست
هاي تهاجمی و هم تـدافعی  ولپنجم، دال صدور هم به مدل. گر شده استهویتی موزاییکی جلوه

و زمینـه  ) قلمـرو نظـر  (ششم، ایده صدور صرفاً در تلـون و تـردد خـود میـان مـتن      . کندداللت می
.یابدمعنا می) قلمرو عمل(
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شـد  راهبرد امام خمینی براي جامه عمل پوشاندن به جامعیت اسالمی صدور انقالب نامیـده مـی  
,Linaburyو Fürtig, 2008: 2(ایـران تبـدیل گشـت    خارجی پسـاانقالبی که به باوري کلی سیاست 

تواند قدرت ایـران را در  تنها هدفی دینی دارد بلکه میدر این گفتمان، صدور انقالب نه). 26 :1992
هـاي  عنـوان دولـت  ایران پساانقالبی همسایگان را نه بـه ). Marschall, 2003: 11(منطقه افزایش دهد 
کـرد کـه جمهـوري اسـالمی و انقـالب در      از جهان اسالم تلقی میعنوان بخشیملی مستقل بلکه به

در . )Chubin 1990: 74(گوینـد  ها وظـایفی دارنـد چیـزي کـه دیگـران بـه آن دخالـت مـی        قبال آن
امـام، صـحیفه (» صدور انقالب بـا رشـد اخـالق و حقـایق اسـالمى نـه بـا زور       «: گفتمان امام خمینی

هـا  ها بیدار بشوند و همـه دولـت  ما این است که همه ملتمعنى صدور انقالب«.)483: 13، ج1378
گونـه کـه   بایـد بـا تبلیغـات صـحیح، اسـالم را آن     «).281: 13، ج1378امـام، صـحیفه (» بیدار بشوند

آورنـد و مـا چیـزى    ها اسالم را شناختند، قهراً به آن روى مىوقتى ملت. هست، به دنیا معرفى نمایید
: افزاینـد ایشـان مـی  ). 321، 15ج،1378امـام، صـحیفه (» خـواهیم نمـی اسـالم  جز پیاده شدن احکام

مان را به دنیـا برسـانیم کـه یکـى از آن     خواهیم حرفصدور انقالب به لشکرکشى نیست، بلکه مى«
).414: 19ج،1378امام،صحیفه(» مراکز، وزارت امورخارجه است

مساله فلسطین و دگرسازي با اسراییل
هـاي محـوري در گفتمـان    سـازي بـا رژیـم صهیونیسـتی، یکـی از کیـان      مسأله فلسطین و دگر

کار بردن عباراتی چون غده سـرطانی در  تعیین روز قدس و به. خارجی امام خمینی استسیاست
هـرکس در هـر   . ما طرفدار مظلوم هسـتیم «: گویندایشان می. وصف اسراییل در همین راستا است

ها ظلم کـرده  اسراییل به آن. ها مظلوم هستندو فلسطینى. مکجا که مظلوم باشد ما طرفدار او هستی
اسـراییل غاصـب   «.)148: 5ج،1378امـام، صـحیفه (» ها هستیماست، به این جهت ما طرفدار آن

حـل ایـن اسـت کـه بـرادران فلسـطینى       و تنهـا راه . است و هرچه زودتر باید فلسطین را ترك کند
انند و ریشه استعمار را در منطقه قطع کنند، تا آرامش بـه  هرچه زودتر این ماده فساد را نابود گرد

اى بین گونه رابطهاسراییل غاصب است و هیچ«.)176: 5ج،1378امام،صحیفه(» منطقه بازگردد
از اول مبـارزات،  «). 340: 5ج،1378امـام، صـحیفه (» ایران و یک مشـت غاصـب وجـود نـدارد    

» بـوده اسـت و از مسـائل ایـران جـدا نبـوده اسـت       قضایاى لبنان و فلسطین جز مقاصـد اصـلى مـا   
اى با او نخـواهیم  ما اسراییل را طرد خواهیم کرد و هیچ رابطه«). 339: 15ج،1378امام،صحیفه(

.)148: 5ج،1378امام،صحیفه(» اسراییل، دولت غاصب است و با ما دشمن. داشت
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کشـورهاى اسـالمى از اختالفـات    اگر سران«: سازندجویی خاطرنشان میایشان در مقام چاره
سـوى اسـالم گـرایش پیـدا کننـد،      داخلى دست بردارند و با اهداف عالیه اسالم آشنا شـوند و بـه  

این اختالفات سران کشورهاى اسالمى است که مشـکل  . شوندگونه اسیر و ذلیل استعمار نمىاین
: افزاینـد و مـی ) 323: 2ج،1378امـام، صحیفه(» گذارد حل شودنمى،وجود آوردهفلسطین را به

کمک به اسراییل چه فروش اسلحه و مواد منفجره و چه فروش نفت حرام و مخالفـت بـا اسـالم    «
است، رابطه با اسراییل و عمال آن چه رابطه تجارى و چه رابطه سیاسى حرام و مخالفت با اسـالم  

.)139: 2ج،1378امام،صحیفه(» است

بخشآزاديهاي اسالمی وپشتیبانی از جنبش
در چارچوب منطق امام خمینی که در سـاختار سیاسـت خـارجی جمهـوري اسـالمی نهادینـه       

شـود؛ نخسـت، در سـطح    شده است، پشتیبانی و دفاع از حقوق مسلمانان در سه سطح عملـی مـی  
بخـش اسـالمی نمـود    هـاي آزادي هـا و جنـبش  صورت پشـتیبانی از نهضـت  امت و جهان اسالم به

. تیبانی و دفاع از مسلمانانی که در حال مبارزه براي احقـاق حقـوق خـود هسـتند    دوم، پش. یابدمی
سـه  ). 135: پ1389دهقـانی،  (هاي مسلمان در کشورهاي غیراسـالمی  سوم دفاع از حقوق اقلیت

نخسـت، ایـن   : اي عبارتنـد از المللی و منطقـه هاي اسالمی در سطح بینگري جنبشویژگی کنش
کننـده  ها نقـش تعیـین  ها و انگارهدوم، دین، ایدئولوژي، ایده. ها بازیگران غیردولتی هستندجنبش

هـاي  سـوم، انگیـزه  . کنـد ها ایفـا مـی  هاي آنو مقوم در تکوین، توسعه و تعریف اهداف و آرمان
هـاي  پدیده جنـبش . ها غیرمادي استگیري اهداف و آرمانها در پیرفتاري و راهبرد این جنبش

توان به چهار رهیافـت گفتمـانی تروریسـم، معنـاگرایی، سـاختارگرایی رادیکـال و       می را میاسال
خـارجی  در ایـن میـان گفتمـان سیاسـت     ). 21-20: ت1389دهقـانی،  (گرایی تقسیم کرد انقالب

ایشـان بیـان   . گرایـی پشـتیبانی بیشـینه دارد   ویـژه از دو گونـه معنـاگرایی و انقـالب    خمینـی بـه  امام
بخش در سراسر جهان که در راه خدا و حق و حقیقـت و  هاى آزاديما از تمام نهضت«: کنندمی

ــى  ــارزه مـ ــى  آزادى مبـ ــتیبانى مـ ــد، پشـ ــیمکننـ ــحیفه(» کنـ ــام،صـ اى «). 138: 12، ج1378امـ
بپاخیزیـد و  ! آوردن اسـتقالل و آزادى دسـت هاى در خـط بـه  گروهاىبخش؛ وآزاديهاىجنبش

کـارى  تـر از سـتم  هشدار دهید که زیربار ستم رفتن بـدتر و قبـیح  هاى خود و ملل اسالمى راملت
بخـش  هـاى آزادي کشورهاى اسالمى بایـد از سـازمان  «و .)32: 12، ج1378امام،صحیفه(» است

.)396: 10، ج1378امام،صحیفه(» سراسر جهان دفاع کنند



23)ره(خارجی امام خمینیگفتمان سیاست بررسیبراي تحلیلیچارچوبی 

خمینیخارجی اماممبانی استراتژیک گفتمان سیاست 
محـور،  عنوان نظامی هدفخارجی جمهوري اسالمی بهظري در سیاست هاي نیکی از چالش

هاي گونـاگونی ماننـد   حلبراي رفع این مهم راه. گرایی استگرایی و واقعرفع تضاد میان آرمان
القري، قواعد وسع و تدرج و نظریه انترناسیونالیسم اسالمی، ایده حکومت عملی اسالم، آموزه ام

خارجی ایران همواره متـاثر از  سیاست). 329: 1378دهشیري، (است نظریه طولی مطرح گردیده
محـیط  کـه در حـالی . بـوده اسـت  بیرونـی گرایی در محیط و واقعدرونیگرایی در محیطآرمان

گرایـی و بلنـدپروازي و تبـدیل    داخلی و تحوالت سیاسی آن به دالیل تاریخی و فرهنگی؛ آرمان
انـد، محـیط خـارجی و    خارجی تعریف کردهاصلی سیاستعنوان نقششدن به قدرت برتر را به

ایـران در دهـه   ). 135: 1385پـور،  قهرمان(ي بوده استزتحوالت آن مانعی در برابر این بلندپروا
هـا را  خواست ایدئولوژي خود را گسـترش داده و دیگـر حکومـت   ایدئولوژیک بود و می1980

از آن پـس سیاسـت   . عـراق تعـدیل شـد   -یرانهدفی که در پی جنگ ا-تأثیر قرار دهدنیز تحت
,Saikalو Keddie, 2006: 322(گرایانـه شـد   گـرا و واقـع  صـورتی فزاینـده عمـل   خارجی ایران به

2009: xxv .(خارجی ایران دسـتخوش  گذاري جمهوري اسالمی، سوگیري سیاست از هنگام پایه
جنگ عراق علیـه  ). Rakel, 2008: 148(گرایی بوده است سمت عملپیشرفتی تدریجی از انزوا به

تجربه تهاجم و کشمکش براي بقا رهبري ایـران را  . ایران عاملی کلیدي در این فرایند بوده است
هـایی کـه نظـام    و شـیوه -یـت ملـی  تمامیت ارضـی و حاکم -نسبت به منافع حیاتی و مرسوم ملی

:Herzig, 2004(تـر سـاخت   اهالمللی و قوانین آن براي تأمین این منافع قابل کاربست بود، آگبین

تـر اسـتوار بـر ایـدئولوژي بـود امـا از میانـه جنـگ         خارجی ایران در گذشـته بـیش  سیاست ). 504
ایـران بـه   ). Marschall, 2003: i(گـرا و اقتصـادمحور شـد    گـرا، عمـل  صـورتی روزافـزون واقـع   به

خـارجی  ب سیاسـت پس از انقال. خود جایگاه ژئواستراتژیک مهمی در تقاطع منطقه داردخودي
پـیش از  . تـرین تغییـرات میـان مفـاهیم بنیـادین بـود      مهـم . صـورتی رادیکـال تغییـر یافـت    ایران به

هـاي امـام خمینـی در    انگـاره -و دو دیدگاه مهـم -هرچیزي این تغییر درباره تعیین هویت ایرانی
سـاز  ضـوع زمینـه  ایـن مو ). Kuznetsov, 2013: 31(یابی دو مفهوم ملت وامت بـود  ارتباط با نسبت

تـر مبـانی اسـتراتژیک و    تر شـدن دو مفهـوم امنیـت ملـی و منـافع ملـی و نمودیـابی بـیش        برجسته
.دیپلماتیک در گفتمان سیاست خارجی ایشان گردید

هــاي اســتوار بــر خــارجی امــام خمینــی مبتنــی بــر کــنشوجــه اســتراتژیک گفتمــان سیاســت
ایـن پهنـه، بسـتر نمـایش سـاختارهاي      . دافـزاري بـو  هـاي سـخت  پایـه و سیاسـت  محاسبات امنیـت 
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کـه بیـان شـد، برجسـته     چنـان . خارجی ایشان استگرایانه در گفتمان سیاستگرایانه و عملواقع
خارجی جمهوري اسالمی بـیش از هـر چیـز براینـد برخـورد      شدن این مبانی در گفتمان سیاست

موقعیــت تــازه راهبــردي و المللــی و دركاي و بــیننظــام، بــا واقعیــات موجــود در پهنــه منطقــه 
هـا و مصـادیق را فـراهم    هـا، مـدلول  ژئواستراتژیک ایران، بوده که زمینه بازنگري در انتساب دال

سـازد کـه نشـانگان اقتـدار ملـی؛      نشانه مرکزي این حوزه را مفهوم امنیـت ملـی مـی   . آورده است
نـدها و اتحادهـاي   استقالل و خودکفایی؛ حفظ تمامیـت ارضـی؛ تقویـت بنیـه دفـاعی؛ ایجـاد پیو      

نظــامی؛ قاعــده نفــی ســبیل؛ قاعــده اســتعال؛ مــدیریت جنــگ و جهــاد؛ اقتصــادگرایی؛   -امنیتــی
.گردندگرد آن میبه... افزایی در راستاي افزایش قدرت ملی ودانش

خارجی امام خمینیبندي نشانگان استراتژیک در گفتمان سیاستسامانه مفصل) 4(شکل 

قویت بنیه دفاعیحفظ تمامیت ارضی و ت
در ایـن منطـق کـه بـه     . از دید امام خمینی، ایران کانون جبهه حق در نبرد با جبهه باطل اسـت 

شـد، اولویـت نخسـت بایـد     اي روزافزون در جریان تحـوالت جنـگ تحمیلـی تقویـت مـی     گونه
و (امنیـت  . القراي جهان اسـالم باشـد  عنوان امنگهداشت و پاسداري از کیان جمهوري اسالمی به

جمهوري اسالمی، پایه و اساس امنیت جهان تشیع و اسـالم اسـت و نبایـد    ) در پیوستار آن اقتصاد
نیروهـاى  «: سـازند امـام خمینـی خاطرنشـان مـی    . در راه پاسداري از آن از هیچ اقدامی دریغ کرد

ور در هر شرایطى بایـد بنیـه دفـاعى کشـ    . نظامى ما هرگز نباید از کید و مکر دشمنان غافل بمانند
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در هیچ شرایطى از تقویـت نیروهـاى   «). 94: 21ج، 1378امام،صحیفه(» در بهترین وضعیت باشد
حرکـت  هـاى الزم و خصوصـاً  هاى عقیدتى و نظامى و توسعه تخصصمسلح و باالبردن آموزش

هـاى اسـالم نـاب و    را بـراى دفـاع از ارزش  طرف خودکفایى نظامى غفلت نکنند و این کشـور به
هـاى دیگـر   تضعفین جهان در آمادگى کامل نگـه دارنـد و مبـادا توجـه بـه برنامـه      محرومین و مس

: افزایندایشان می). 358-357: 21ج،1378امام،صحیفه(» موجب غفلت از این امر حیاتى گردد
با قبول و اجراى صلح کسى تصور نکند که ما از تقویت بنیه دفاعى و نظامى کشـور و توسـعه و   «

ایم، بلکه توسعه و تکامل صنایع و ابـزار مربـوط بـه قـدرت     نیاز شدهتى بىگسترش صنایع تسلیحا
مـان در هـر   دفاعى کشور از اهداف اصولى و اولیه بازسازى است و ما با توجه به ماهیـت انقـالب  

» شان باید جدى بگیـریم ها و نوکرانزمان و هر ساعت احتمال تجاوز را مجددا از سوى ابرقدرت
واجتماعىوسیاسىهاىجنبهبقاىوامنیتواستقاللحفظ«). 158: 21ج، 1378امام،صحیفه(

شـهربانى وژانـدارمرى ارتـش، انتظـامى قواىبهوابستهغیرمستقیمیامستقیمکشورهراقتصادى
پاسـداران انتظـامى قـواى کنـار در. بـرد مـى سـر بـه انقـالب حالدرکهماکشوردرو. استآن

درکوشـش قـوا تمـام بامحترمملتبایدو. دارنداشتغالانقالبىفاظتحبهوموجودنیزانقالب
).25: 9ج، 1378امام،صحیفه(» نمایندو فعالانتظامىقواىاینحفظ

وابستگی و خودکفاییاستقالل، عدم
ــراوان داشــته، بحــث اســتقالل و      ــاب ف ــی بازت ــام خمین ــواردي کــه در گفتمــان ام یکــی از م

: گـویم ایم و من مـى اى هستیم که تازه متولد شدهما در مرحله«: د ایشاناز دی. وابستگی استعدم
اگر ما گرسنه باشیم و پیاده راه برویم و منزوى باشیم و به طرف خودکفایى حرکـت کنـیم، ایـن    

الزم اسـت از  «). 524: 16ج،1378امـام، صـحیفه (» بهتر از ایـن اسـت کـه وابسـته و مرفـه باشـیم      
بـه  . تر استفاده شـود مسلمان، جهت خودکفایى و استقالل هرچه بیشنیروهاى متعهد و متخصص 

تـرین  مهـم «). 231: 16ج،1378امام،صحیفه(» این معنا که ما بایستى استقالل فکرى داشته باشیم
عامل در کسـب خودکفـایى و بازسـازى توسـعه مراکـز علمـى و تحقیقـات و تمرکـز و هـدایت          

ترعین و مکتشفین و نیروهاى متعهد و متخصصـى اسـت   امکانات و تشویق کامل و همه جانبه مخ
که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از الك نگرش انحصارى علم به غرب و شرق بـه در آمـده   

، 21ج،1378امـام، صـحیفه (» توانند کشور را روى پـاى خـود نگـه دارنـد    اند که مىو نشان داده
ادعـا و  دست و بازوي همه کسانی که بـی «: دارندعنوان رهبر معنوي ایران بیان میایشان به).158
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مردم باید تصمیم خـود را بگیرنـد؛   ...بوسممخلصانه در صدد استقالل و خودکفایی کشورند، می
ایشـان  .)233: 21ج،1378امـام، صـحیفه (» گرایی یا تحمـل سـختی و اسـتقالل   یا رفاه و مصرف

مـا بـه  ملـت وبشـود حـل شـاءاللَّه انملـت خـود دسـت بااقتصادىمشکل«: سازندخاطرنشان می
خودکفـایى حـد بـه راخودتـان «). 517: 15ج، 1378امـام، صحیفه(» برسدشاءاللَّهانخودکفایى

ایـن شـاءاللَّه، انبلکـه باشـیم، نداشـته کشـورها ازیـک هـیچ بـه احتیـاج ماکهطورىبهبرسانید،
امام،صحیفه(» بشودصادرشاءاللَّه،انهمدیگرکشورهاىودیگرجاهاىبهکشاورزانفرآورده

مـا «کـه کنیـد بیـرون سـر ازرا»تـوانیم نمـى خودمـان مـا «کـه معنااینفکر«.)260: 15ج، 1378
).330: 14ج، 1378امام،صحیفه(» »توانیممى

اقتدار ملی
ه اي دارد کـ خمینی جایگاه ویـژه خارجی امام مبانی استراتژیک و راهبردي در گفتمان سیاست 

جنـگ خـال امنیـت و    . ویژه از رهگـذر الزامـات جنـگ تقویـت شـده و اسـتوارتر گردیـده اسـت        به
تر نمـوده و آنـان را   بایستگی توجه به مبانی نظامی و راهبردي را براي کارگزاران ارشد نظام برجسته

برپایـه ایـن منطـق، جمهـوري اسـالمی بایـد بـه       . تر سـوق داد گرایی بیشگرایی و عملسوي واقعبه
. آوردافزود تا زمینه افزایش امنیـت خـود را فـراهم مـی    اي روزافزون بر اقتدار و هیبت خود میگونه

مثابه اقتدار و امنیـت جهـان   ویژه از این زاویه اهمیت داشت که اقتدار و امنیت ایران بهاین موضوع به
مه ملـت ایـران بـه همـه     از جانب من و ه«. شدتشیع، اسالم و در نهایت همه مستضعفان دنیا تعبیر می

هـاى  مسلمانان اطمینان بدهید که جمهورى اسالمى ایـران پشـتیبان شـما و حـامى مبـارزات و برنامـه      
اسالمى شما است و در هر سنگرى علیه متجاوزان در کنار شما ایستاده است و از حقـوق گذشـته و   

اقتـدار و اعتبـار جمهـورى    شاءاللَّه دفـاع خواهـد کـرد و بـه آنـان بگوییـد کـه       امروز و آینده شما ان
هاى اسالمى است و دفاع از ملت قهرمان و دالور ایران در حقیقـت  اسالمى ایران متعلق به همه ملت

).345: 20، ج1378امام،صحیفه(»هاى تحت ستم استدفاع از همه ملت

اهمیت اقتصاد و رویارویی با حصر و تحریم اقتصادي
بایستگی پرداختن به اقتصاد را در اي تهدید و تحریمواقعیات موجود، انقالب و جنگ و فض

امـام خمینـی در ایـن    . راستاي افزایش امنیت، قدرت و رفاه جمهـوري اسـالمی را برجسـته نمـود    
» اقتصاد ما باید متحـول بشـود؛ اقتصـاد وابسـته بـه اقتصـاد مسـتقل متبـدل بشـود         «: گویندراستا می
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کننـد بـه حصـر    دانیـد کـه مـا را دارنـد تهدیـد مـى      امـروز مـى  «). 460: 6، ج1378امـام، صحیفه(
بـراى  «). 400: 11ج،1378امـام، صـحیفه (» خوب، ما باید فکر بکنـیم بـراى ایـن کـار    . اقتصادى

هـا را معـین   داریـم تـا اولویـت   کـار وامـى  نجات اقتصاد کشور ما علماى اقتصاد داریم؛ آنان را بـه 
یـک اقتصـاد مسـتقل و سـالم و ملـى اسـت،       اقتصـاد مـا  «.)540: 5، ج1378امـام، صحیفه(» کنند

» فقط یک اقتصـاد مصـرفى  ترین نیازهاى مردم محروم و ستمدیده ایران، نهبراساس تأمین اساسی
مانده نخواهیم داشت و اطمینان داریم که دیگر اقتصادى عقب«.)473: 5، ج1378امام،صحیفه(

ایشـان  .)457: 4، ج1378امـام، فهصـحی (» مان جواب مثبـت خـواهیم داد  به نیازهاى مردم محروم
ن پـیش آورده اسـت کـه همـه     مریکا موفـق بشـود در ایـن مطلبـى کـه اال     آاگر «: دهندهشدار می

شـاءاللَّه موفـق   ها را دور خودش جمـع کنـد و حصـر اقتصـادى بکنـد نسـبت بـه ایـران، ان        قدرت
بشـود و ایـران را در   اگر خـداى نخواسـته، موفـق    . لکن ما باید طرف احتیاط را بگیریم. شودنمى

جهات مختلفه قرار بدهد که یک جهتش هم همین قضـیه خواربارهـایى اسـت    حصر اقتصادى از
اى توانیم دیگر مقاومت کنیم و ایـن یـک ضـربه   که ما احتیاج به آن داریم، خوب، ما قاعدتاً نمى

هـرکس  پس تکلیف همه ماها هست که . خورد که ضربه به اسالم استاست که به نهضت ما مى
).414: 11ج،1378امام،صحیفه(» به هر مقدارى که قدرت دارد در این امر کوشش کند

خارجی امام خمینیمبانی دیپلماتیک گفتمان سیاست
یابی میان عوامـل تـدام و تغییـر و سـخت افـزار و      خارجی ایران همواره درگیر نسبتسیاست 

چهار عامل به ناپایداري و نوسـان در سیاسـت  ).Terhalle, 2009: 561(افزار قدرت بوده است نرم
نخسـت، غلبـه   ): 230-220: 1380هـانتر،  (خارجی جمهوري اسالمی ایران کمـک کـرده اسـت    

خـارجی؛  کننـده آن در حـوزه سیاسـت    گرایی نوین در ساختار سیاسی ایران و نقـش تعیـین  سنت
واکـنش دیگـر کشـورها در    گرایانـه از تـوان خـود؛ سـوم،     دوم، ارزیابی ایدئولوژیک و غیرواقـع 

طلبی انقالبی جمهوري اسالمی ایران و چهارم، تجدیـدنظر در  المللی نسبت به مبارزهنهادهاي بین
کشـوري،  کنش میـان موقعیـت درون  خارجی ایران برایند برهمسیاست. انداز عقیدتی ایرانچشم

در ایـن  . )Ramazani, 1989: 202(هـا اسـت   هاي حزبی، محیط خارجی و رفتار ابرقـدرت سیاست
و Parsi, 2012: 6(تر شـده اسـت   طور پیوسته کمخارجی ایران بهجویی سیاست فراگرد، مخاطره

Abedin, 2011: 614 .(ژئوپولتیـک ایـران را   1357دهد که انقـالب  این موضوع در حالی رخ می
تا تبدیل شدن بـه  متحدهپیمانان ایاالت ترین همترین و استراتژیکیک شبه تغییر داد؛ از نزدیک
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ایـران پـس از   ). Rakel, 2003: 557و Hadian, 2008: 573(تـرین دشـمنان آن   یکـی از سرسـخت  
. خارجی متفـاوتی را بـراي دسـتیابی بـه اهـداف خـویش دنبـال کـرده اسـت         هايانقالب سیاست

ی و منـافع ملـ  ) ملـت اسـالم  (اهداف حکومت اسالمی ایران میان منافع جهان اسالم، امت اسالمی 
). Soltani, 2010: 199(ایران در نوسان بوده است 

یابی بـر پهنـه گفتمـانی کشـور،     جمهوي اسالمی در سایه رهبري امام خمینی، پس از هژمونی
ویـژه نسـبت بـه    تري نسـبت بـه اصـول موضـوعه و اولیـه دیپلماتیـک، بـه       اندك رویه مثبتاندك

زاویه دیپلماتیک گفتمان سیاسـت . دادمستضعفین و کشورهاي اسالمی و غیرمتعهد از خود نشان 
-هاي استوار بر الگوهاي پذیرفتـه شـده گفتگـو و مـذاکره مـی     خارجی امام خمینی ناظر بر کنش

گرایی و نوگرایی در گفتمان ایشان بوده، کـه بـه گـرد    این پهنه، جایگاه نمودیابی مصلحت. باشد
در اسـالم مصـلحت نظـام از    «:خمینیبه باور امام. بندي شده استمرکزي منافع ملی مفصلنشانه

: 21ج،1378امـام، صـحیفه (» مسائلى است که مقدم بر هر چیز است، و همه باید تـابع آن باشـیم  
ها، قواعـد پایـه   ها و باورداشتکند که در کنار پاسداري از ارزشاین مصلحت ایجاب می). 335

ري براي تعامـل و گفتگـو بـا جهـان قـرار      الملل که از دید اسالم نیز پذیرفته است، را بستنظام بین
هاي دیپلماتیک برجسته دیگر در گفتمان سیاست خارجی امام خمینی عبارتنـد  ها و دالنشانه.داد
آمیـز؛  طلبـی؛ همزیسـتی مسـالمت   احترام متقابل؛ اصـالت روابـط حسـنه؛ عـدم مداخلـه؛ صـلح      : از

گرایــی؛ دیپلماتیــک؛ تعامــلهــايپایبنــدي بــه معاهــدات و تعهــدها؛ اصــالت مــذاکره و رایزنــی 
... .و) جلوگیري از انزوا و تحریم(گریزي تنش

خارجی امام خمینیبندي نشانگان دیپلماتیک در گفتمان سیاست سامانه مفصل) 5(شکل 
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احترام متقابل و اصالت مذاکره در شرایط برابر
روابـط مـا بـا تمـام     «:گویندامام خمینی در تبیین این دو اصل دیپلماسی جمهوري اسالمی می

شویم و نه در این رابطه، نه به ظلمى تسلیم مى. ها براساس اصل احترام متقابل خواهد بودخارجی
جمهـورى اسـالمى مـا بـا تمـام      «.)248: 4، ج1378امـام، صـحیفه (» به کسى ظلـم خـواهیم کـرد   

حتـرام متقابـل   هـا هـم ا  ممالک روابط حسنه دارد و احترام متقابل قائل است، در صـورتى کـه آن  
گرایانه برآن است کـه  امام خمینی با دیدگاهی واقع.)257: 5ج، 1378امام،صحیفه(» قائل باشند

کنـیم، ولـى ایـن درهـا را نیـز بـراى اسـتعمارگران بـاز         ما هرگز داخل درهاى بسته زندگى نمـى «
، 1378امـام، فهصـحی (» کنـیم با هر کشورى که مایل باشد با احترام متقابل عمل مـى ... نماییمنمى

در صورتى که یک دولت اسالمى مستقل متکى بـه آراى ملـت سـر کـار آمـد در آن      «.)80: 5ج
امـام، صـحیفه (» هاى مختلف حاضر بـه مـذاکره هسـتیم   موقع با هر دولتى که مایل باشد در زمینه

).234: 5، ج1378
کـه نـه زیـر فشـار ظلـم      روابط ما با جامعه غرب؛ یک روابط عادالنه اسـت  «: افزایندایشان می

طور احترام متقابـل رفتـار   ها بهما با آن. ها روا خواهیم داشتها خواهیم رفت و نه ظلمى بر آنآن
ها هم احترام متقابل را حفظ کنند و نخواهند بر ما تحمیل کننـد و  ها اگر آنخواهیم کرد و با آن

هـا بـه طـور    اند بکنند، ما بـا آن ردهک-بلکه با شرق-تجدیدنظر در این کارهایى که تاکنون بر ما
هـا؛ چـون   و اما با کمونیست. ها داریمما روابط حسنه با آن...کنیمخوب و روابط حسنه رفتار مى

تـوانیم یـک روابطـى    ها را نسبت به مملکت خودمان تـاکنون احـراز کـردیم، نمـى    سوء قصد آن
بردارند و کمونیستى کـه در ایـران   ها هم دست از آن کارهایى که دارندداشته باشیم مگر که آن

» ها هم به طور عادالنـه خـواهیم رفتـار کـرد    دامن خود ملت و اسالم برگردد که ما با آنهست به
).515: 3، ج1378امام،صحیفه(

کـه  یابـد؛ چنـان  خمینی نمود فراوانـی مـی  خارجی امامدیپلماسی عمومی در گفتمان سیاست 
در خـود  ...ن بـه نفـع شـما هسـتند    هـاى جهـان اال  ملـت «: گیـرد حتی ملت آمریکا را نیز در برمـی 

هـایى کـه تحمیـل    شوند و خواهد شناخت این ابرقدرتکم بیدار مىمریکا کمآمریکا هم ملت آ
مریکـا را بـا   آحسـاب ملـت   «). 357: 11ج،1378امـام، صـحیفه (» هاکنند خودشان را بر ملتمى

خـواهیم کـه از نهضـت اسـالمى ایـران      مریکا مـى آکنیم و از ملت مریکا جدا کرده و مىآدولت 
.)157: 5، ج1378امام،صحیفه(» پشتیبانى کنند
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طلبیمداخله و صلحعدم
ما اسـاس خـوبى داریـم    «: دارندشان بیان میامام خمینی در واکاوي مبانی سیاست دیپلماتیک

قابل، تسـاوى حقـوق و عـدم    یعنى بر پایه اصول احترام مت. براى استمرار مناسبات ما بر پایه جدید
ملـت و دولـت جمهـورى    «). 299: 21، ج1378امـام، صـحیفه (» مداخله در امور داخلى یکدیگر

ند؛ و به حکم قرآن مجید خود را بـرادر ایمـانى   ااسالمى ایران تسلیم احکام مقدس قرآن و اسالم
جویى و ؛ و صلحدانندهاى اسالمى و کشورهاى مختلف از حیث فرهنگ و جغرافیا مىتمام ملت

باشند و تـا دولتـى بـه حـریم کشـور      ها طالب مىها و ملتآمیز را با تمام دولتزندگانى مسالمت
، 1378امـام، صحیفه(» دانندآنان تجاوز نکند و متعهد به احکام اسالم باشد، آن را برادر خود مى

).47: 16ج
و احکام اسالمى استوار اسـت  جمهورى اسالمى که بر مبانى فقه«: سازندایشان خاطرنشان می

،1378امـام، صـحیفه (» چیزى نیست جز بشر دوستى و به نفع صلح و آرامش همه بشریت اسـت 
ها و عدم مداخله در امور یکـدیگر و  امیدواریم که صلح جهانى بر پایه استقالل ملت«.)537: 5ج

بـه کشـورهاى   مراعات اصل حفظ تمامیت ارضى کشورهاى منطقه بنا گردد و هرگونـه تعرضـى  
دنیاى سوم و اسالمى و بخصوص در این منطقه بـرخالف مـوازین اسـت کـه بایـد پایـه و اسـاس        

بـار دیگـر بـه کشـورهاى منطقـه      «). 153: 12ج،1378امـام، صحیفه(» ها باشددرستى مابین ملت
هـاى سیاسـى و   رغم اقتدار روزافـزون خـود در صـحنه   کنیم که جمهورى اسالمى، علىاعالم مى

هـا لشـکر از   هاى میلیونى مردم که هر روز شاهد رژه با شکوه دهى و على رغم پشتیبانى تودهنظام
ایـم و همـواره   گاه درصدد توسـعه و کشورگشـایى نبـوده   نیروهاى آموزش دیده آن هستیم، هیچ

» در صلح و آرامش روابط دوستانه داشته باشـیم ] منطقه[درصدد آنیم که با کشورهاى اسالمى و 
).32: 20، ج1378امام،صحیفه(

آمیزهمزیستی مسالمت
آمیز در سطح چه غایت تعلیمات اسالمى است همزیستى مسالمتآن«: در اندیشه امام خمینی

عنـوان ایـدئولوگ یـک انقـالب و نظـام      ایشـان بـه  ). 95: 18، ج1378امام،صحیفه(»جهان است
آمیز مـردم در سراسـر گیتـی سـخن     مذهبی، همواره از عالقه و اشتیاق خود به همزیستی مسالمت

خواهم که به همه دنیا سـالمت و بـه همـه دنیـا، بـه کسـانى کـه مظلـوم         من از خدا مى«: گویندمی
آمیز بـاهم  همزیستى مسالمت. هستند قدرت و سالمت عنایت کند که همه همزیستى داشته باشند
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پلماتیـــک را از ایشـــان رعایـــت عـــرف دی). 324: 18، ج1378امـــام،صـــحیفه(» داشـــته باشـــند
داننـد کـه نادیـده گـرفتن آن مجـاز نیسـت و بـراي نمونـه در         نیازهاي همزیستی کشورها میپیش

المللـى  قوانین بـین «: کنندهمین راستا در خوانش ماجراي اشغال سفارت آمریکا در ایران بیان می
ى باشـند و  گوید کسى که مأمور، یعنى کـه از بـالد دیگـر مـأمورین دیپلمـات     قوانینى است که مى

] عرف دیپلماسـى [از اما یک مرکزى که اصالً. ها مأمورندیک مرکزى باشد، سفارت باشد، این
بـردارى کردنـد،   هـا رفتنـد و دیدنـد و عکـس    جا آن طورى که اینبساط اینخبرى نیست، اصالً

گـر بودنـد و  افـرادش هـم افـراد توطئـه    . جا بساط جاسوسى بوده، و بسـاط توطئـه بـوده   بساط این
شان رسـیدگى  ها به مسائلباید در همین مملکت این. جاسوس بودند، مجرم بودند در مملکت ما

). 188: 11ج،1378امام،صحیفه(» هاکنیم ان شاءاللَّه به جرایم اینبشود و ما رسیدگى مى

گیرينتیجه
پهنـه  خارجی ایران پس از انقالب، بیش از هر چیـز از گفتمـان امـام خمینـی در ایـن     سیاست

رهبر فقید انقالب اسالمی توانست با قرار گرفتن در جایگـاه رهبـري فرهمنـد    . گیردسرچشمه می
شـان از اسـالم را در بدنـه نظـام     و مورد پـذیرش عـام، قواعـد و قـوانین اسـتوار بـر خـوانش ویـژه        

از دیـد ایـن نوشـتار ایـن     . خـارجی نهادینـه نمایـد   ویـژه در عرصـه سیاسـت   جمهوري اسالمی بـه 
جایگـاه ویـژه   . پذیر استگانه ایدئولوژي، استراتژي و دیپلماسی تبیینچوب معنایی برپایه سهچار

اي نماید کـه بیشـینه برآینـدهاي نظـري و رفتـاري ایشـان داراي درونمایـه       امام خمینی ایجاب می
اي از فقه و شریعت اسالمی را به دست دادنـد کـه   امام خمینی، برداشت ویژه. ایدئولوژیک باشد

تأثیر خـود قـرار   گرفته و ساختارهاي گوناگون جامعه را تحتهاي زیست انسان را دربره زمینههم
در کنـار  . گرایانه استوار بر اسالم انتقادي، انقالبی، مکتبی و جهادي بوداین اندیشه آرمان. دادمی

می دیـده  خارجی بنیانگذار انقـالب اسـال  این پهنه اساسی، دو حوزه دیگر نیز در گفتمان سیاست
خـارجی جمهـوري   گرایـی نهادینـه در سـاختار سیاسـت    آرمـان . شود؛ استراتژي و دیپلماسـی می

المللی تعـدیل شـده   اي و بیناسالمی ایران همواره در سایه واقعیات موجود در ساختارهاي منطقه
ــت ــتگی . اس ــن بایس ــع  ای ــراي واق ــه را ب ــا زمین ــل ه ــی، عم ــلحت گرای ــی و مص ــی در گرای گرای

ها نیست، بلکـه  ها و آرمانمعناي بازگشت از ارزشاین امر به. جی فراهم آورده استخارسیاست
هـا  هـا و وسـایل نیـل بـه آن    گر درك نظام از توان عینی خود، بازنگري در ترتیب اولویـت نمایان
باشد و در راستاي ایـن  ترین هدف میدر اندیشه امام خمینی، حفظ نظام نخستین و کانونی. است
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بـرداري  اندیشـانه بهـره  گرایانـه و مصـلحت  بینانه، عمـل د از همه ابزارها، با نگاهی واقعموضوع بای
.کرد

خـارجی  رو، ساختار و چارچوبی نظري و معنـایی بـراي تحلیـل گفتمـان سیاسـت     نوشتار پیش
دهـد  دسـت مـی  ترین منبع تغذیه این پهنه در جمهوري اسالمی ایران بهعنوان اصلیامام خمینی به

برپایـه  . هاي کالمی و رفتاري ایشان ضـروري اسـت  ساس آن، نگاهی چندوجهی به کنشکه بر ا
مایه خود ایدئولوژیک و اعتقادي است، امـا فروکاسـت   این منطق، گرچه نگاه امام خمینی در بن

خـارجی ایشـان بـه ایـن حـوزه خـاص جـز رسـیدن بـه برداشـتی قـالبی و ناپویـا             گفتمان سیاست 
خـارجی ایشـان اسـالم انقالبـی، امنیـت ملـی و منـافع ملـی،         ان سیاست در گفتم. آوردي نداردره

.گیرندهاي گوناگون، در کنار یکدیگر قرار میهرچند با نسبت
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منابع
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی : ، تهرانصحیفه امام، )1378(اهللا، خمینی، روح) امام(- 
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